
 

 

 

„Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. – zgodnie z uchwałą nr XII/63/2015 Rady 

Gminy Kobylnica z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Kobylnica uprzejmie informują, iż w okresie od 

1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. obowiązują następujące ceny i stawki 

opłat: 

 

I. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę (netto/ 

brutto w zł/m
3
) 

   

- dla gospodarstw domowych 3,26/3,52 

- dla przemysłu i produkcji spożywczej 3,33/3,60 

- dla innych odbiorców na cele socjalno- 

bytowe      

3,26/3,52 

- inne cele (przeciwpożarowe, do 

zasilania fontann publicznych, do 

zraszania ulic i publicznych terenów 

zielonych) 

3,26/3,52 

 

 

 

 



                                                                                                                                              

Lp. 
Taryfowa grupa odbiorców 

usług 

Charakterystyka zużycia  

1. 

Gospodarstwa domowe 

 Odbiorcy usług wykorzystujący 

wodę na cele socjalno-bytowe 

(gospodarstwa domowe oraz 

Gmina Kobylnica w zakresie 

dostaw wody na cele określone 

w art. 22 ustawy). 

Woda przeznaczona do zaopatrzenia 

ludności w wodę do spożycia, 

zużywana na cele socjalno-bytowe, do 

zasilania fontann publicznych, do 

zraszania ulic i publicznych terenów 

zielonych 

 

2. 

Przemysł i produkcja 

spożywcza  

Odbiorcy usług wykorzystujący 

wodę na cele związane z 

produkcją przemysłową oraz na 

cele związane z  produkcją 

spożywczą  

Woda przeznaczona na potrzeby 

produkcji przemysłowej tj. cele inne 

niż cele socjalno-bytowe oraz cele 

związane z produkcją, w której woda 

wchodzi w skład albo bezpośredni 

kontakt z produktami żywnościowymi, 

farmaceutycznymi lub przeznaczana 

jest do konfekcjonowania 

3. 

Cele socjalne  

Odbiorcy usług wykorzystujący 

wodę na cele socjalno-bytowe 

oraz inne cele 

(przeciwpożarowe, do zasilania 

fontann publicznych, do 

zraszania ulic i publicznych 

terenów zielonych) 

Woda przeznaczona do zaopatrzenia 

ludności w wodę do spożycia, 

zużywana na cele socjalno-bytowe, do 

zasilania fontann publicznych, do 

zraszania ulic i publicznych terenów 

zielonych 

 

 

 

 

 

 



II. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki 

(netto/brutto w zł/m3) 
 

   

I 

Dostawcy ścieków przemysłowych, w których 

posiadaniu znajdują się przepompownie 

przydomowe będące własnością przedsiębiorstwa 

13,26/14,32  

II 
Dostawcy ścieków przemysłowych inni niż 

wskazani w grupie I 
10,21/11,03 

III 

Gospodarstwa domowe, w których posiadaniu 

znajdują się przepompownie przydomowe będące 

własnością przedsiębiorstwa 

13,26/14,32 

IV 
Gospodarstwa domowe inne niż wskazani w 

grupie III 
10,21/11,03  

V 

Pozostali odbiory usług -dostawcy ścieków 

bytowych, w których posiadaniu znajdują się 

przepompownie przydomowe będące własnością 

przedsiębiorstwa 

13,26/14,32   

VI 
Pozostali odbiory usług -dostawcy ścieków 

bytowych, inni niż wskazani w grupie V 
10,21/11,03   

VII 

Dostawcy ścieków wprowadzonych do kanalizacji 

zbiorczej zakończonej  zbiornikiem 

bezodpływowym stanowiącym własność 

przedsiębiorstwa 

26,85/29,00  

 

  

 

 

 



 

III. Opłaty abonamentowe  

 
Opłaty abonamentowe w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – 5,00/5,40 

(netto/brutto w zł-m-c/wodomierz).  

 

Opłaty abonamentowe w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla 

odbiorców posiadających własne ujęcia wody – 5,00/5,40 (netto/brutto/w 

zł/odbiorcę/m-c).  

 

IV. Stawki opłat za przyłączenie  
 

Stawka opłaty za przyłączenie do 

urządzeń wodociągowych  

109,76 netto/118,54 brutto 

(w zł/ odbiorcę usługi) 

Stawka opłaty za przyłączenie do 

urządzeń kanalizacyjnych  

109,76 netto/118,54 brutto 

(w zł/ odbiorcę usługi) 

 


